PSYCHIATER

OVER DE FUNCTIE
Als psychiater verricht je psychiatrische onderzoeken
en voer je medicamenteuze behandelingen uit. Ook is
er de mogelijkheid tot het doen van
psychotherapeutische behandelingen. Je verzorgt
rapportages inzake onderzoek en behandeling en je
voegt vanuit jouw discipline belangrijke kennis toe aan
de multidisciplinaire overleggen op de verschillende
locaties. Je behandelt bij ons vrijwel alle specialismen in
alle zorglijnen en leeftijden waardoor uw baan
afwisselend is en u brede ervaring kunt opdoen of
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SALARISSCHAAL
 CAO GGZ (medisch specialisten)

kennis en kunde kunt delen. Vanuit uw specialistische
expertise levert u een actieve bijdrage aan de
ontwikkeling en implementatie van inhoudelijk beleid.

OVER JOU
Je hebt een duidelijke visie op zorg en je wilt je kennis
en kunde graag delen met anderen.
•

Je hebt een inspirerende stijl van samenwerken en
aansturen.
•

Je bent flexibel en initiatiefrijk
•

Je hebt kennis op het gebied van de
(jeugd)gezondheidswetgeving.
•

Je beschikt over een afgeronde opleiding in het medisch
specialisme psychiatrie.
•

Je bent BIG geregistreerd en ingeschreven in het
Nederland Specialistenregister als psychiater.
•

Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met onze brede
doelgroep. Je sluit je aan bij onze kernwaarden en bent
bereid mee te werken aan onze koers:
groeien in kwaliteit boven kwantiteit.

OVER ONS
De kernwaarden van Therapeutisch Centrum GGZ zijn
VERBINDEND, DESKUNDIG en BETROUWBAAR.
Vanuit onze christelijke oorsprong geven we invulling
aan zingeving. Bij Therapeutisch Centrum GGZ werken
enthousiaste mensen die oog hebben voor elkaar. We
vinden het belangrijk dat iedere professional ruimte
krijgt voor persoonlijke ontwikkeling.
Ideeën worden graag gehoord en snel omgezet naar
besluiten. Communicatie gaat via korte lijnen en er
heerst een open sfeer.

OVER JOU EN ONS
We denken graag met je mee in het zoeken naar een
goede balans tussen werk en privé, o.a. door flexibiliteit
in werktijd en -locatie.

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over de
vacature of over de procedure?
Neem dan contact op met
Alinda Oving (HR-adviseur)
via 0527-224501.

SOLLICITEREN
 pz@therapeutisch-centrum.nl
Therapeutisch Centrum GGZ
t.a.v. afdeling HR
Nagelerweg 5
8304 AB Emmeloord

We zijn professioneel en ambitieus: momenteel hebben
we vier GZ-psychologen en twee klinisch psychologen
in opleiding en we verzorgen een incompany CGTopleiding. Wij bieden supervisie, intervisie en diverse
nascholingsmogelijkheden.
Als je bij ons komt werken, heb je toegang tot de
landelijke GGZ-bibliotheek van Yulius met een breed
aanbod (studie)boeken, dvd’s, tijdschriften en
therapeutische spellen.

Bekijk ook onze website:
www.therapeutisch-centrum.nl
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